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PANORAAMA-RAVINTOLASSA

Isosyötteentie 
93280 Syöte
p. 0201 476 400
www.syote.fi 

27. - 28.11. Tanssiorkesteri Marko Juhani Group

TULOSSA:
4. - 5.12. Tanssiorkesteri Frisco

TERVETULOA!

PE ja La disco
snapsibaarissa
klo 22 alkaen

HOTELLI-RAVINTOLA 
KURENKOSKI

Wintti
avoinna 23.00-04.00

Disco by Mr. M

p. 010 666 8420

TERVETULOA!

Lauantaina 28.11.

lippu 10€, sis. ep

TULOSSA mm.

FRISCO

Pe myös KARAOKE

4.12. Anne Mari &
 Sateenkaari
5.12. Kisällit

www.kurenkoski.fi
Katso lisää osoitteesta:

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI!

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi 
puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi

Avoinna ma-to klo 9-17, pe 9-14, muulloin sop. mukaan

KAAPPI- JA LEVYPALVELU 
RAUTIO KY

· keittiöt, khh, mh ja
 wc -kaapit
· erikoiskaapit
 toiveiden mukaan
· laminaatti , puu ja
 kivitasot
· liukuovet ja tilanjakajat
· säätöhyllyjärjestelmät
 (esim. varastot ja vaatehuoneet)
· valaistus
·  valmistus, mittaus, asennus
 ja rahoitus

•Myllyn Paras pakasteleivonnaiset
•Ingman jäätelöt
•Erikoisjuustot ja maitotaloustuotteet
•Gluteenittomat tuotteet
•Sievin jalkineet
•Maataloustarvikkeet

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

Meijerin myymälästä mm:

Ingman Ranua-Shop Fazerintie 2 Ranua

-Myllyn Parhaan Sari maistattaa tuotteita kahvin kera 
-Brodeeraaja Eija Soukka myymälässämme 

Joulutorttupäivä perjantaina 27.11. 
tarjouksia 

tapahtumia klo.11-16

TERVETULOA OSTOKSILLE! 

Lauantaina 28.11. klo 20 alkaen

Avoinna pe-la 9-24
Vapaa pääsy!
Romekievarintie 4
(Safaritalo)
93280 Syöte
Puh. 040 356 1335

Texas Hold’em
-pokeri-ilta

Testivoittaja Pohjoismaissa

IVT-Pudasjärvi
Kauppatie 9 (M-Tavaratalossa)
93100 Pudasjärvi
040-181 3449
ivtpudasjarvi@gmail.com

Markkinoiden laajimmassa
lämpöpumppumallistossa

on valinnanvaraa!

No 359001

IVT - Askeleen edellä jälleen
• alan ainoa ympäristömerkitty
• markkinoiden laajin tuotesarja
• tuotteilla 5 vuoden erikoistakuu
• 300 000 lämpöpumpputoimitusta

IVT-RAHOITUS
LISÄEDULLA

Jouluksi ilman käsirahaa

Jopa 3 kk lyhennysvapaana ja korottomana
 (etu voimassa 31.12.2009 saakka)

KYSY TARJOUSTA!

IVT-Lämpöpumppu

Kellot koululaisille, 
Kalevala -korut

Kihlat 
Seinäkellojen huolto

Jukolantie 2
Pudasjärvi

Puh. 08-822 084
KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky

Valitse joululahjat liikkeestämme! 
Arvomme 100 euron lahjakortin 5.1.2010.

Uusitut jouluvalot
syttyvät joulunavauksessa

Perinteinen Joulunavaus pidetään Pudasjärvellä perjantaina 27.11, 
jotka alkavat joulumusiikin soiton kera yhdistysten torin avaamisella 

klo 16. Korvatunturilta on saatu sellaisia terveisiä, että joulupukki 
myös saapuu samaan aikaan paikalle.  Varsinainen joulunavaus alkaa 
klo 18, jolloin syttyvät uudella ilmeellä olevat jouluvalot. Seurakunnan 

joulutervehdyksen esittää seurakuntapastori Jaakko Sääskilahti. Mukana 
on myös joulupukki karkkipussinsa kanssa.

Jouluvalot on saatu Pudas-
järvelle alun perin Rortumin, 
Pudasjärven kaupungin ja 
Pudasjärven Yrittäjien yhtei-
sesti puuhaamana. Yrittäjien 

Otamme sen henkilökohtaisesti.

puolelta ovat olleet aloitteel-
lisia ja suuren työn asian 
hyväksi ovat tehneet Kerttu 
Vengas ja Eero Ahonen. 

Pudasjärven Yrittäjien 

www.pudasjarvi-lehti.fi

Pudasjärven
perinteinen
Joulunavaus

pe 27.11. 

Yhdistysten
torin avaus klo 16

Varsinainen 
joulunavaus

klo 18

Lue uusin PUDASJÄRVI -lehti netistä www.pudasjarvi-lehti.fi

puheenjohtaja Harri Piip-
ponen kertoi, että viime 
vuonna huomasimme Ka-
jaanin kaupungin uusineen 
jouluvalot ja entiset, nekin 

hyvät valot, olivat jääneet 
pois käytöstä. -Sattumalta 
ne olivat samanlaiset kuin 
Pudajsärven valot. Otimme 
sinne yhteyttä ja sen tulok-
sena Kajaanin Nuorkauppa-
kamari ja Kajaanin kaupunki 
lahjoittivat meille entiset 
valot. Niitä ovat kaupungin 
sähkömiehet tuunanneet, 
tarkistaneet ja korjanneet 
uuteen uskoon. Fortum on 
omalta osaltaan ollut hank-
keessa mukana ja Pudas-
järven Yrittäjät maksaneet 
vaihdetuista lampuista. 

Harri Piipponen haluaa-
kin kiittää kaupungin tek-
nisen puolen työntekijöitä, 
jotka ripeällä aikataululla 
ovat saaneet tarkistus- ja 
korjaushomman hoidettua. 
(ht)
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Ilmoitusmarkkinointi:  
Sirkka-Liisa Tuomaala
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Toimittajat: 
Rauni Räisänen 
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy/
Eliisa Niskanen
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDASJÄRVI
-lehti 32/2009
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Etusivu  1,20 e/pmm. 
Takasivu  1,00 e/pmm. 
Sisäsivut  0,90/pmm. 
Hintoihin 
lisätään  alv 22%.

Toritie 2
(käynti sisäpihan puolelta)
93100 Pudasjärvi
Avoinna:
arkisin klo 9-16, varmimmin 
ma ja ti klo 10-16 sekä
pe klo 10-16. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.
p. (08) 334 166
fax /08) 334 167
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x360 mm

Lehden sivulla 
on 6-palstaa 

Puhelimitse annettujen 
ilmoitusten virheistä lehti 
ei vastaa. Lehden vastuu 
ilmoituksen poisjäämisestä 
tai julkaisemisesta sattu-
neesta virheestä rajoittuu 
enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus 
virheellisestä ilmoituksesta 
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n 
kuluessa ilmestymispäi-
västä.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset Pu-
dasjärven alueella

Yrittäjä! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy 
joka viikko keskiviikkoisin. 
Aineiston toivotaan olevan 
toimituksessa mielellään 

perjantai-iltaan mennessä.

Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

Hartaus

Pudasjärvi-lehti
on Pudasjärven
Yrittäjät ry:n 
jäsenyritys

Kuninkaasi tulee nöyränä

1. adventtisunnuntai
Uusi kirkkovuosi alkaa

Uskonpuhdistuksen kirkoissa päivän pääteksti-
nä on keskiajan perinteen mukaisesti kertomus 
Jeesuksen ratsastuksesta Jerusalemiin. Jeesus ei 
tullut Jerusalemiin maallisten valtiaiden tavoin, 
vaan nöyränä, aasilla ratsastaen. Näin hän liittyi 

Sakarjan kirjan profetiaan rauhan kuninkaan 
tulemisesta. Tähän viittaa myös päivän nimitys 
nöyrtymisen adventti (adventus humiliationis).
Kirkkovuoden ensimmäinen sunnuntai julistaa, 
että Jumala ei ole kaukana meistä. Hän lähestyy 
kansaansa antaakseen sille pelastuksen uuden 

ajan. Hoosiannaa laulaen tervehdimme Jeesusta 
Kuninkaanamme ja iloitsemme siitä, että hän on 

tullut ja vapauttanut meidät yhteyteen Jumalan ja 
toistemme kanssa.  Joulu saa merkityksensä vain 

yhteydessä Kristuksen kärsimykseen, kuolemaan ja 
ylösnousemukseen.

Hoosiannakirkko
su 29.11. klo 10. seurakun-
takodissa. Toimittaa Jaakko 
Sääskilahti, avustaa Juha 
Kukkurainen, kanttori Keijo 
Piirainen ja Vox Margarita.
Sarakylä
Hoosiannakirkko
su 29.11. klo 10. Sarakylän 
kappelissa, toimittaa Oskari 

Aktiivinen lukijamme lähetti lehdessämme julkaistavaksi 
Pudasjärveltä ottamansa valokuvan ja pyysi lehden lukijoita 
arvaamaan tai tietämään, mistä iäkkään puujärkäleen kuva 
on otettu. 
Vastaukset ke 2.12.09 mennessä puh 334 166, 0400 385 281 
tai  lehti@pudasjarvi-lehti.fi. 
Oikein vastanneiden kesken arvotaan 50 euron seteli. 

Tiedätkö, missä kasvaa 
tämä puujärkäle?

Iiris-hankkeesta jää Pudas-
järvelle kaksi asukastupaa 
ja niiden kautta tarjotut pal-
velut.

Asukastuvat ovat olleet 
kaikille avoimia kaikenkan-
san olohuoneita. Hienoa 
onkin, että Rajamaan asu-
kastuvalla toimijana jatkaa 
Pudasjärven 4H-yhdistys 
ja Suojalinna asukastuvalla 
Pudasjärven Työttömien 
yhdistys. 

IIRIS on ollut hanke, jo-
hon Pohjois-Pohjanmaan TE 
-keskuksen työvoimaosasto 
on myöntänyt työllisyys-
poliittista avustusta ajalle 
1.11.2006-30.11.2009. Han-
ketta on hallinnoinut Pudas-
järven kaupunki. Hankkeen 
toteutus on tapahtunut yh-
teistyössä eri yhdistysten ja 
järjestöjen kanssa. Lisäksi 

Iiris-hankkeen päätyttyä 
asukastuvat jatkavat

tiivistä yhteistyötä on tehty 
paikallisen työ- ja elinkeino-
toimiston kanssa. 

Työllistäminen on ollut 
hankkeen yksi tärkeä ta-
voite. Se on mahdollistunut 
hankkeen käynnistämän 
asukastupatoiminnan kautta 
tehden mm. kyläkipparoin-
teja, ompelutöitä ja lapsi-
parkkitoimintaa. Hankkeen 
kautta työllistyville järjestet-
tiin koulutusta, jonka tarkoi-
tuksena oli antaa valmiuksia 
työtehtävien suorittamiseen. 
Hankkeeseen on työllistynyt 
vuosittain noin 40 henkilöä, 
joista noin puolet on ollut 
työkokeilussa, työelämä-
valmennuksessa, kuntout-
tavassa työtoiminnassa tai 
harjoittelussa. 

 Asukastupatoiminta 
käynnistyi todella hyvin 

heti alkuvaiheessa ja se on 
löytänyt paikkansa osana 
kaupunkimme toimintakult-
tuuria.  Asukastupatoiminta 
on kohdentunut kaikenikäi-
sille Pudasjärveläisille. Asu-
kastuvat ovat matalankyn-
nyksen kohtaamispaikkoja. 

Hankkeen tavoitteena oli 
myös asuinalueiden arvos-
tuksen lisääminen. Vuok-
ratalojen nettisivut päivi-
tettiin. Vuokrataloalueilla 
ja kaupungin puistoalueilla 
on Iiris-hankkeen työnte-
kijöiden toimesta siistitty 
ympäristöä. 

Suuri kiitos hankkeen on-
nistumisesta kuuluu kaikille 
projektissa mukana olleille 
tahoille.

Jaana Valkola

Pudasjärven Työttömien yh-
distys päätti 17.11 pidetyssä 
syyskokouksessaan ottaa 
yhdistykselle uuden nimen 
Työpetari ry. Nimiehdotuk-
sia otettiin vastaan syksyn 
aikana ja niistä nyt valittu 
nimi nousi selvästi parhaim-
pana esille. Sen oli keksinyt 
Suojalinnan asukastuvalla 
asioidessaan Tuovi Määttä 
Ala-Siurualta.

–Yhdistykselle haettiin 
lyhyttä ja näpäkkää nimeä, 
joka käy jokaisen suuhun. 
Yhdistysrekisteristä ei ole 
tullut vielä lopullista hy-
väksyntää nimelle. Tarvit-
taessa nimen eteen lisätään 

Työpetari ry on Työttömien yhdistyksen uusi nimi

Pudasjärven Työttömien 
yhdistyksen, Työpetarin 
puheenjohtajana jatkaa 
Satu Piri-Tihinen. 

Pudasjärven –sana, jolloin se 
varmasti menee läpi, kertoi 
toiminnanjohtaja Mikko 
Puhakka.

Yhdistys on saanut uudet 
tilat Suojalinnasta, jonne ol-
laan muuttamassa nykyisistä 
tiloista joulukuun alkupäivi-
nä. Sitä ennen järjestetään 
kirpputorilla huutokauppa, 
että muuttamiskuormat oli-
sivat keveämpiä. Uudes-
sa paikassa tulee olemaan 
asukastupa, kirpputori ja 
kierrätysmyymälä, yhdis-
tyksen toimisto, josta orga-
nisoidaan työaputoimintaa. 
Suojalinnan asukastupa on 
avoinna joka päivä ja tuvalla 

Holmström, kanttori Jukka 
Jaakkola. Kirkkokahvit.
Adventin kirkkohetki
su 29.11. klo 15 seurakunta-
kodissa.
Kirpputori
ke 2.12. klo 10-13 talkootu-
vassa.
Ystävän kammarin
adventtijuhla
ti 1.12. klo 12-14 seurakun-
takodissa, syyskauden vii-
meinen kokoontuminen, 
jatkamme tammikuussa.
Kuorot:
lapsikuoro to 26.11. ja to 
3.12. klo 17, nuorisokuoro 
to 26.11. ja to 3.12. klo 16.30, 
kirkkokuoro to 26.11. ja to 
3.12. klo 18, Vox Margarita 
ke 2.12. klo 18. Eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 2.12. klo 
13.
Perhekerho
to 26.11. ja to 3.12. sekä ma 

30.11. klo 10-13 seurakunta-
kodissa ja ke 2.12. klo 10-13 
Petäjärinteen kylätalossa.
Lapsiparkki
ke 2.12. klo 10-13 seurakun-
takodissa.
Muskari
to 3.12. klo 16-17 Sarakylän 
koululla.
Rauhanyhdistykset:
Myyjäisseurat pe 27.11. klo 
19 Jongulla Ritva ja Osmo 
Pesälällä. Raamattuluokka 
su 27.11. klo 19. Sarakylässä 
Iivari Jurmulla. Seurat Ku-
renalan ry:llä su 29.11. klo 
17, Jorma Vuorma ja Arvo 
Niskasaari.
Kuollut:
Kerttu Johanna Vuokila 95, 
Jorma Eero Kemppainen 62
Kastettu:
Rebekka Emilia Lauhikari, 
Fanni Helli Maria Tauri-
ainen

toimii kahvio.  Seuraava EU-
ruokapakettien jakaminen 
tapahtuu myös Suojalinnas-
sa ennen joulukuun alku-
puolella. Nyt on Puhakan 
mukaan tulossa jaettavaa 
tavaraa 3000 kg. -Tämä on jo 
kolmas jakelu tälle vuodelle, 
hän totesi. 

Yhdistykseen on liittynyt 
tämän syksyn aikana 43 
uutta jäsentä ja jäsenmäärä 
on tällä hetkellä noin 170. 
Jäsenmäärän lisääntymi-
nen on tärkeää monessakin 
suhteessa. Esimerkiksi EU-
ruokamäärään tulee lisäystä, 
kun yhdistyksen jäsenmäärä 
on noussut. Liittymismaksu 

on edelleen neljä euroa ja 
yrityksiltä 50 euroa. 

Yhdistyksen puheenjoh-
tajana jatkaa Satu Piri-Tihi-
nen. Hallitukseen valittiin 
jatkamaan nykyiset jäsenet 
Eino Parviainen, Pirkko 
Päätalo, Tuomo Jokikokko, 
Hemmi Parviainen, Urpo 
Peuraniemi sekä varalle 
Tauno Tiiperi, Olavi Määttä 
ja Heikki Ylitalo.  (ht)

Pudasjärven kunnan ulko-
puolisille tilaajille lehden 
hinta 39 euroa/vuosi.
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PALVELEMME  MAANRAKENNUSTÖISSÄ
- maansiirtokuljetukset, myös kokonaisurakat

- sora-, hiekka-, murske- ja  ruokamultatoimitukset

Pohjoispuolentie 354 93277 Iinattijärvi
puh. (08) 833 653

MAANSIIRTOLIIKE 
V. JA K. NIEMELÄ 

Veijo Niemelä 0400 302 907,Keijo Niemelä 040 511 9195

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

Kiinteistöhuollot
Remontit ja korjaukset

KANGAS-
JA

KUDEAUTO

Pudasjärven tori
perjantaina 27.11.

Taivalkosken tori
torstaina 26.11.

Palatalo puhelin 
0500 285 040

 Kauppias Pertti Heikkinen 
oli Perhemarketissa yhtä hy-
myä viime viikon torstaina, 
jolloin kaupassa vietettiin 
joulukauden avajaispäivää. 
Pertti oli työntekijöidensä 
kanssa ahkeroinut joulu-
tavaroiden esillepanossa 
ja saanut loihdittua joulu-
tunnelmaa koko kaupan 
täydeltä.

Vietämme joulunavausta 
nyt, kun tuli sellainen jou-
lumieli, kauppias naurahti 
ja kertoi jouluajan antavan 
mukavan myyntipiikin kes-
kelle talvea. Kesäaika on 
kuitenkin Pertin mukaan 
parasta ja pitempikestoista 
myyntisesonkia. 

Siurualla syntynyt Pertti 
Heikkinen kertoi olleensa 
yrittäjä koko ikänsä. Vii-
meiset kuusi vuotta hän on 
luotsannut päivittäistava-
rakauppaa Perhemarkettia 

Perhemarket avasi joulukauden
Perhemarketissa vietettiin joulunavajaisia 

jo viime viikon torstaina. Joulukahvia juotiin 
joulupukin kanssa seuraavana päivänä, jolloin 
marketin ovi kävi tiuhaan. Sesonkiaikaa kestää 
sitten koko loppuvuoden, sillä joulun jälkeen 
valmistaudutaan jo uuden vuoden juhlintaan. 

Meneillään oleva laajennusosa valmistuu sitten 
ensi vuoden puolella. 

Kuusamontien varressa lä-
hellä Ranuantien risteystä.  

Olen luonteeltani sosiaali-
nen ja tykkään palvelualasta, 
Pertti Heikkinen luonnehti 
uravalintojensa pohjimmai-
sia syitä.

Laajennus antaa lisää 
myyntitilaa 
Perhemarketissa on me-
neillään laajennus. Uutta 
lämmintä tilaa noin 700 
neliötä ja sen lisäksi katoksia 
suuremmille tavaroille. 

Laajennuksen jälkeen 
saamme uudet tilat muun 
muassa työkaluraudalle, 
joka siirtyy uudelle puo-
lelle. Laajennuksen myötä 
saamme tilaa muun muassa 
traktori- ja työkonekeskuk-
selle sekä tekstiilipuolelle, 
joka tulee laajenemaan huo-
mattavasti nykyisestään, 

Pudasjärven Kansalaisopis-
tolla oli mahdollisuus tu-
tustua avoimen yliopiston 
opetustarjontaan torstaina 
19.11.2009. Kansalaisopiston 
rehtori Hilkka Parkkisennie-
mi kertoi opiston tarjonneen 
avointa yliopisto opetusta jo 
25 vuoden ajan. Aikaisem-
min opinnoissa organisaat-
torina on toiminut Pohjan-
tähti, mutta nyt vastuu on 
siirtynyt kokonaisuudessaan 
kansalaisopistolle. Entisiin 
lukion tiloihin on helppo 
tulla ja opistolla on valmiiksi 
hyvät yhteydet yliopistoi-
hin niin Rovaniemelle kuin 
Ouluunkin. Yhteistyötä teh-
dään myös alueen muiden 

kauppias kertoi laajennuk-
sen vaikutuksista Perhe-
marketin tilaratkaisuihin ja 
tuotevalikoimaan.

Laajennuksen valmistu-
misesta ei ole vielä tarkkaa 
aikataulua, koska se tehdään 
omana työnä. Työmaa on 
työllistänyt kolme rakennus-
miestä. Itse olen rakennus-
töissä mukana, jos suinkin 
ehdin. 

Viime aikoina on puhuttu 

Avoin yliopisto tutuksi
kansalaisopistojen kanssa.

Avoimen yliopiston opin-
not ovat useimmiten verkko-
opintoja, mutta kontaktiope-
tusta tarjotaan myös. Monet 
pitävät ryhmätapaamisia 
tärkeinä, sillä se lisää sosi-
aalista kanssakäymistä ja 
ongelmia voidaan ratkoa 
ryhmässä yhdessä. Myös 
videokeskustelut, puheen 
videointi ja analysointi ovat 
osa avointa opetusta. Nyt 
tarjolla on mm. Japani -opin-
toja, venäjän, ruotsin ja eng-
lannin kielten opiskelua, 
kasvatustiedettä, puhevies-
tintää, erityispedagogiikkaa 
sekä oikeustiedettä. Opisto 
kartoittaa parasta aikaa kiin-

nostavimpia aihealueita ja 
keväällä on tulossa lisäinfoa 
opintokokonaisuuksista.  
Alustavat ilmoittautumiset 
opintoihin pyydetään pe 
27.11.2009 mennessä. Li-

Perhemarketin ovi kävi tiuhaan viime perjantaina, jolloin kaupassa vietettiin jou-
lunavauspäivää.

Kauppias Pertti Heikkinen avasi joulukauden ensim-
mäisenä kauppiaana Kurenalla.

paljon taajamissa olevien 
kauppojen sunnuntaisista 
aukioloajoista ja niiden vai-
kutuksista myyntiin. Per-
hemarket on saanut olla 
aikaisemminkin auki sun-
nuntaisin, koska se sijait-
see taajaman ulkopuolella. 
Kauppiaan mukaan sunnun-
tainen aukioloaika on ollut 
myynniltään ihan hyvä ja 
samalla tavalla jatketaan.

Torstaina kaupassa asi-
oimassa käyneet Paula 
Niskasaari ja Laila Kaarre 
kertoivat asioivansa Per-
hemarketissa, koska sieltä 
saa kaikki tavarat, vaipoista 
leluihin, samalla kertaa. 
Kaupan hintatasokin on 
aivan kohtuullinen.

Perhemarket työllistää 
tätä nykyä kymmenen hen-
kilöä.  Kaupan tiskillä asiak-
kaita palvellut Raili Heikki-
nen kertoi olleensa töissä 
veljensä kaupassa hieman yli 
vuoden. Pitkäaikainen työn-
tekijä Pirjo Loukusa kehui 
kilvan toisten työntekijöi-
den kanssa työnantajaansa 
reiluksi ja mukavaksi. Mar-
ketin työntekijät odottavat 
jo innolla työnantajan jär-
jestämää pikkujoulujuhlaa, 
jota on perinteisesti vietetty 
Syötteen maisemissa. (rr)

Kansalaisopiston rehtori Hilkka Parkkisenniemi kertoi 
opiston tarjonneen avointa yliopisto opetusta jo 25 
vuoden ajan.

Tarvitsetko
musiikkia juhliisi?

Esim. perhejuhlat: häät, hau-
tajaiset, syntymäpäivät ym.

Voin esiintyä myös pikkujou-
luissa tai vastaavissa tilai-

suuksissa. Laulajana minulla 
laaja valikoima monenlaista 
tunnelmaa ja tilaisuuteen 
sopivaa laulumusiikkia.
Olen takaisin Ranualle, 

kotikunnaille muuttava välitön 
musiikkimies.

Ota reilusti yhteyttä, niin 
sovitaan lähemmin: Jouko 

Viita-aho, Puh. 050-465 0212
Säilytä ilmoitus! 

sätietoa opintotarjonnasta 
voi tiedustella Pudasjärven 
kansalaisopistosta, puh. 040 
508 8490.

Annika Heikkinen

Opiskelua iloksi ja hyödyksi

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille aikuisille – 
iästä, tavoitteista ja pohjakoulutuksesta riippumatta. 
Opiskelu avoimessa yliopistossa antaa mahdollisuu-
den
* tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun ja eri oppi- 
   aineisiin
* kehittää itseään ja oppia uutta
* saada tieteellistä taustaa ajankohtaisille ilmiöille
* parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitoja
* opiskella tutkintotavoitteisesti liittämällä opinnot 
   myöhemmin osaksi yliopistotutkintoa
* ha keutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston 
  wväylän kautta
* laajentaa tutkintoa sivuaineopinnoilla.

Koillismaan
Kuntoneva

Laihdutusryhmät 
alkavat 11.1.2010

kesto 15 vkoa,
ma 17:30-19 ja

to 17:30-19
lisää tietoa:

http://kuntoneva.
kotisivukone.com

tai p. 044-294 4345

Puistotie 2, 
Pudasjärvi
Meiltä myös
lahjakortit!

PUDASJÄRVI -lehti 
joka viikko - 
joka kotiin

Pudasjärvellä!
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Kilpailun tarkoituksena 
on tuoda esiin lahjakkaita, 
nuoria soittajia ja edistää 
nuorten harrastusta musii-
kin parissa. Lisäbonuksia 
saa, jos kokoonpanossa on 
puhaltimia. Musiikkityyli 
ja bändin kokoonpano ovat 
vapaavalintaisia. Kilpailuun 
lähetetyllä äänitteellä tulee 
olla kolme noin 3 min kes-
toista, erityylistä ja -rytmistä 
kappaletta ja ne pitää lähet-
tää tämän vuoden loppuun 
mennessä Suomen Lions-
liiton toimistoon.  Pudasjär-
veläisten bändien on oltava 
yhteydessä kilpailuvastaava 
Janne Moilaseen 15.12 men-
nessä lisäohjeiden saamista 
varten. Pudasjärven parhaal-
le bändille on luvassa myös 
sadan euron palkinto.

Kokouksessa vieraili 

Pudasjärven lionit nuorten asialla
Pudasjärven lionsklubin viime klubi-illassa 

12.11 vieraili varapiirikuvernööri Jarmo Rastas 
Rovaniemi /Lainas klubista. Hän nosti esille 
Suomen Lionsliiton valtakunnallisen Skeba 

–nuorten bändikilpailun, johon päätettiin lähteä 
Pudasjärvelläkin mukaan. Kilpailu on tarkoitettu 

kaikille nuorisobändeille, joiden jäsenet 
täyttävät kilpailuvuonna korkeintaan 18 vuotta. 

myös viime kesänä nuori-
sovaihdossa ollut pudasjär-
veläinen Hanna Harju, joka 
toi terveiset viime kesän 
vaihto-oppilasmatkastaan. 

Jongun alueen väki kokoon-
tui lauantaina 14. marras-
kuuta kädentaitopäivään 
Paukkerinharjun entiselle 
koululle.  Puolen päivän jäl-
keen tilaisuuteen oli kokoon-
tunut jo kolmisenkymmentä 
henkeä, joista useimmat 
taiteilivat 4H ohjaaja Tiina 
Salonpään johdolla upeita 
pajukoristeita. Vaikka suu-
rin osa kädentaitopäivään 
osallistuneista oli aikuisia, 
paju taittui mukavasti myös 
koululaisten käsissä. 

Tilaisuudesta ei tarvinnut 
poistua kenenkään nälkäise-
nä, sillä Moilasen Tauno oli 
keittänyt suuren padallisen 
vanhanajan hernekeittoa, 
jota nautittiin voileiwpi-
en kera.  Palanpainikkeek-
si emäntävuorossa olleet 
Onerva Ronkainen ja Helli 
Juurikka keittivät vielä ma-

Kädentaitopäivää vietettiin 
mukavassa tunnelmassa

Puheissa tiedostettiin nyky-
päivän vanhentuvan väestön 
lisääntyminen, vastuunotto 
vanhusten ja eläkeläisten 
elämän laadun pitämisestä 
ansaitusti korkealla sekä 
yhteisen linjan ja tahdon luo-
misesta eläkeläisten asioiden 
hoitamisessa.

Yhdistyksen monipuolis-
ta harrastustoimintaa kuvasi 
hyvin juhlan ohjelmakoko-
naisuus.  Esiintyjiä löytyi 
kuorosta, tanhuryhmästä, 
lausunnasta, näytelmäs-

Lämminhenkistä ja
tyylikästä juhlintaa

Pudasjärven Eläkeläiset ry juhli 30-vuoitistaivaltaan suuren 
jäsenistön ja kutsuvierasjoukon voimin.  Raahen seudulta saapuneet 
juhlatervehdysten tuojat samoin kuin oman kaupungin tervehdys- ja 

onnittelupuheiden pitäjät muistelivat yhdistyksen alkutaipaleita ja 
henkilöitä lämmöllä ja kunnioituksella.

Klubin sihteeri Jari Keskiaho, varapiirikuvernööri Jarmo Rastas Rovaniemeltä ja 
Esko Viitala, jonka edessä palaa kynttilä uuden jäsenen kummina toimimisesta. 
Kuva Juha Pätsi

Klubin presidentti Mika Pesonen ja oppilasvaihdossa 
viime kesänä ollut Hanna Harju. Kuva Juha Pätsi.

Se suuntautui Itävaltaan, jos-
sa vaihto-ohjelmaan kuului 
viikon perhemajoitus sekä 
15 päivän seikkailuhenkinen 
32 henkilön nuorisoleiri, 
jossa oli osallistujia 22 eri 
kansallisuudesta. 

-Tämä vaihto oli minulle 
aivan uskomattoman mahta-
va seikkailu, joka tarjosi iki-
muistoisia kokemuksia sekä 
opetti, kuinka hyvin täysin 
tuntemattomien ihmisten 
ryhmässä voi tulla toimeen. 
Matkan aikana muodostui 
myös useita hyvin läheisiä 
ystävyyssuhteista, joista 

pidetään kiinni jatkossakin, 
kertoi Hanna.

Pudasjärvellä on pitkä, 
kymmenien vuosien perinne 
nuorisovaihdosta. Nuoria on 
lähetetty joka kesä ympäri 
Eurooppaa ja Amerikkaan 
ja tämä toiminta on yksi tapa 
tukea paikkakunnan nuoria. 
Vaihtoa on tehty toisinkin 
päin eli ulkomailta on tullut 
nuoria Pudasjärvelle. Vuosi 
sitten kesällä oli kahdessa 
perheessä nuoria ulkomail-
ta. Lisäksi on tuettu piirin 
alueella muutaman vuoden 
välein pidettävää kansain-

välistä nuorisoleiriä, joita 
on pidetty muun muassa 
Kuusamossa. 

Klubin ja Pudasjärven 
lukion välillä on hyvää yh-
teistyötä. Lukio on klubin 
pyynnöstä suositellut muu-
taman hakijan ja heistä on 
sitten valittu joka kesä yksi 
klubin maksamaan kansain-
väliseen nuorisovaihtoon 
lähtevä nuori. 

-Nyt on verraton tilaisuus 
lukiolaisten hakea vaihto-
oppilas paikkaa. Rohkeasti 
vain hakemusta lähettä-
mään, toivotaan Pudasjär-
ven lionsklubista. 

Illan aikana otettiin vas-
taan klubiin uutena jäsenenä 
Pentti Taipale. Kummina oli 
Esko Viitala.

Heimo Turunen

tä, yksinlaulusta, kupletti-
esityksestä ja liikunnasta 
kun ”Ikinuoret” nappasivat 
yleisön joukosta laululeik-
kiparit.  

Vapaaehtoista energiaa 
ja intoa pursuu lähes joka 
lähtöön, kuten Kalevi säes-
tämään tanhuja, Eero vilje-
lemään sanallista kulttuuria, 
Lasse ohjaamaan ja säes-
tämään lauleloja, kokkitai-
toiset naiset valmistamaan 
maittavat tarjoilut ja kätevät 
miehet rakentamaan voimaa 

vaativat toimintapuitteet.
Tyylikkäästi toteutettu 

juhla joulupukkeineen, tont-
tuineen ja arvontoineen sekä 
oikean juhlalounaan päät-
tämänä jäi varmasti kaikki-
en osallistuneiden mieleen 
virkistävänä tapahtumana 
ja voimainponnistuksen 
osoituksena.

Sointu Veivo
Mukaan tempaantunut

Ansio-
merkkien saajat: Oikealta 
vasemmalle Fanni Hemmilä, Toivo Paasovaara, Eeva Piri, 
Elsa Piri, Paavo Raitamaa, Pirkko Raitamaa, Ensio Takkinen, 
Rauni Jussila, Pekka Piri. Kuvassa myös Sointu Veivo, Juhani 
Vähäkangas, Martti Saarela.

Kädentaitopäivään osallistui kolmisenkymmentä henkeä.

koisat torttukahvit. Mukava 
yhdessäolon ja kädentaitojen 
kehittämisen hetki järjestyi 
kylän väelle osin kulttuu-
rilautakunnan myöntämän 
taloudellisen avustuksen 

Tarja Paukkeri työn touhussa.

turvin, mistä kyläläiset oli-
vat erittäin tyytyväisiä.  

Ella Viljamaa välitti
kyläläisten kirjoittaman jutun 
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Pudasjärven kaupunginhal-
litus pitää raideliikennesel-
vitystä ja siihen liittyvää ra-
tahanketta erittäin tärkeänä 
ja tukee sitä. Pudasjärven 
kaupunginhallitus esittää, 
että selvitystä täydennetään 
vielä alla olevien asiakoko-
naisuuksien osalta. Lisäksi 
Pudasjärven kaupunginhal-
litus esittää, että hankkeen

ohjausryhmä pyytää rata-
hankkeen vaikutusalueella 
olevilta kunnilta lausunnot 
tehtyyn selvitykseen. Kau-
punginhallitus toteaa myös, 
että hankkeen toteutumisen 
kannalta on välttämätön-
tä pyrkiä jo tässä vaihees-
sa sitouttamaan mukaan 
mahdollisimman kattavasti 
kaikki muutkin sellaiset 
toimijatahot, jotka voivat 
myötävaikuttaa hankkeen 
toteutumiseen.

Pudasjärven kaupunki 
toteaa, että selvityshankkeen 
uskottavuuden kannalta on 
välttämätöntä tehdä perus-
teellisemmin sekä itäisen-, 
että läntisen vaihtoehdon 
vertailu. Vertailussa tulisi 
täydentää ja lisäselvittää 
ainakin seuraavat asiat:

Syötteen matkailualueen 
henkilöliikenteen vaikutus-
ten huomioiminen 
Syötteen matkailualueen 
kehittämissuunnitelma 2023 
mukaan alueella käy vuonna 
2009 noin 400.000 ihmistä 
ja määrän arvioidaan nou-
sevan vuoteen 2023 noin 
miljoonaan ihmiseen. Ns. 
itäisessä vaihtoehdossa rata 
tulisi kulkemaan Musta-
vaarassa reilun kymmenen 
kilometrin päässä Syötteen 
matkailualueesta. Selvi-
tyksessä ei ole tätä otettu 
huomioon. Maininta Iso-
Syötteestä sisältyy selvityk-
sessä lähinnä karttakuviin. 
Huomioitava on myös että, 

Pudasjärven kaupunki tukee
junaratahanketta Syötteelle

Pudasjärven kaupungin tietoon on tullut, että Naturpolis Oy /
Koillis-Suomen Aluekeskus on käynnistänyt ja saattanut lähes 

valmiiksi hankkeen ”Koillinen ulottuvuus- raideliikenneselvitys.” 
Kaupunginhallitus käytti kokouksessaan 17.11.09 hyväkseen 

mahdollisuuden ottaa kantaa lähes valmiiseen hankkeen loppuraporttiin, 
kun hankkeen ohjausryhmä on tullut tietoiseksi Pudasjärven 

elinkeinotoiminnasta, sen kehittymisestä ja merkityksestä hankkeelle. 
Pudasjärven edustusta ei hankkeeseen eikä selvitystyöhön ole pyydetty. 

Lausuntonaan Pudasjärven kaupunki esittää seuraavaa:

Iso-Syöte on yksi Syötteen 
matkailualueen keskeisistä 
alueista, mutta kokonai-
suus muodostuu sen lisäksi 
Pikku-Syötteen, Luontokes-
kuksen ja Kansallispuiston 
muodostamasta Syötteen 
matkailualueesta. Itäisen 
vaihtoehdon ratalinjaukses-
sa tämä tulisi huomioida ja 
samalla täydentää ja korjata 
raporttia näiltä osin.

Koillismaan alueen luon-
nonvarojen materiaalivirto-
jen määrien ja kulkureittien 
selvitys

Koillismaan luonnonva-
rat on selvityksessä muutoin 
otettu hyvin huomioon, 
mutta Pudasjärven puu- ja 
energiaraaka-aineet, sekä 
voimakas puutuoteteolli-
suus ja sen materiaalivirrat 
on kokonaisuudessaan jä-
tetty huomioimatta. Tärkeää 
selvityksen uskottavuuden 
kannalta olisi kuvata näiden 
materiaalivirtojen määrät 
ja kulkureitit. Näiltä osin 
selvitys on yksipuolisesti 
Kuusamo-Taivalkoski pai-
notteinen ja vähentää siitä 
syystä sen uskottavuutta ja 
vaikuttavuutta.

Kaivannaisteollisuuden 
raaka-ainevirtojen ja lo-
gististen tarpeiden kartoit-
taminen

Mikäli Mustavaaran kai-

vos avataan ja mahdollisesti 
muut alueella käynnissä 
olevat selvitykset johtavat 
vielä uusiin kaivoshank-
keisiin, tulisi näiden raaka-
ainevirtojen määrät ja kulku-
suunnat ottaa selvitykseen 
mukaan. Tyypillistä on, että 
malmivarat viedään jalostet-
tavaksi joko lähimpään

laitokseen tai laivataan 
mahdollisimman nopeasti 
kauemmas kuljetettavaksi. 
Tämä seikka olisi nähtävä 
läntisen linjauksen positii-
visena tekijänä.

Selvitys vireillä olevien 
kaivannaisteollisuuden 
hankkeiden vaikutuksista 
työvoiman liikkuvuuteen/-
saatavuuteen

Suomessa on vireillä tai 
jo aloitettuna mittavia kai-
vannaisteollisuuden hank-
keita. Niiden vaikutukset 
työvoiman liikkuvuuteen 
ovat erittäin suuret. Jo nyt on 
nähtävissä Sotkamon Talvi-
vaaran kaivoksen vaikutuk-
set työvoiman liikkuvuuteen 
ja sen muuttoliikkeeseen. 
Tässä selvityksessä pitäisi 
ottaa kantaa siihen, mis-
tä Koillis-Suomen kaivan-
naisteollisuuden tarvitsema 
työvoima pääsääntöisesti 
tulee ja millaiset vaikutukset 
sillä on sekä henkilö- että 
tavaraliikenteelle. Oulun 
talousalue lienee merkittävä 

kaivannaisteollisuudelle työ-
voimaa luovuttava alue?

Mikäli radalle ajatellaan 
henkilöliikennettä, niin sel-
vityksessä tulisi ottaa kantaa 
myös radan varren tieto-
liikenneyhteyksien tarpee-
seen, sekä selvittää olemassa 
olevat tietoliikenneyhtey-
det molempien linjausten 
osalta. 

Selvitys henkilö- ja tavara-
liikenteen yhteyksien mer-
kityksestä Suomen päära-
taverkostoon ja logistisiin 
keskusalueisiin

Selvityksessä on ansiok-
kaasti kuvattu ns. itäisen 
reitin yhteydet valtakun-
nallisen rataverkostoon. Sen 
sijaan läntisen yhdysradan 
luoma logistinen yhteys 
päärataverkostoon ja Ou-
lun satamaan, sekä Oulun 
lentokentälle on jäänyt liian 
vähälle tarkastelulle. Tä-
män merkitys korostuu sekä 
kaivannais- että metsä-/
puutuote- ja energiaraaka-
aineteollisuuden näkökul-
masta katsottuna. Läntisen 
yhteyden merkitys päära-
taan Oulun kautta on merki-
tyksellinen myös henkilölii-
kenteen osalta. Tulevaisuu-
dessa nopeat junayhteydet 
Helsingistä Ouluun luovat 
erityisen suotuisat mahdol-
lisuudet matkailijavirtojen 
osalta. Tämä korostunee 

tulevaisuudessa, kun kestä-
vän kehityksen arvot tulevat 
ohjaamaan entistä enemmän 
yksilöiden ratkaisuja esimer-
kiksi matkustusvaihtoehtoja 
harkittaessa.

Hankkeen liittäminen osak-
si valtakunnallisia ja alu-
eellisia strategioita

Ratahanke vaatii toteutu-
akseen vahvaa tukeutumista 
sekä valtakunnallisiin, että 
alueellisiin strategioihin. 
Nyt käsillä oleva selvitys 
kaipaa näiltä osin selkeyt-
tämistä. Työn alla olevassa 
Maakuntasuunnitelmassa 
Pohjois-Pohjanmaa on mää-
ritelty pohjoisten alueiden 
veturiksi ja siinä Oulu joh-
tavaksi tekijäksi Pohjois-
Suomen ja Barentsin alueen 
välillä. Pohjois-Pohjanmaa 
on suunnitelman mukaan 
tärkeä osa maata niin talo-
udellisesti, kulttuurillisesti 
kuin imagollisestikin. Logis-

tisten ratkaisujen osalta on 
syytä selvittää millä tavalla 
tai mitkä vaihtoehdot mi-
tenkin tukevat tätä tahtoti-
laa parhaiten. Muutoinkin 
Maakuntasuunnitelman 
linjaukset olisi syytä näkyä 
tässä selvityksessä. Erityi-
sesti sen vuoksi, että toteu-
tuakseen rautatiehankkeen 
tulee saada valtakunnalli-
nen hyväksyntä, on ensin 
alueella oltava hankkeesta 
yksimielinen tahtotila. Tämä 
taas edellyttää sitä, että se 
nähdään yksiselitteisesti 
osaksi Pohjois-Pohjanmaan 
Maakuntasuunnitelmaa. 
Tästä syystä sekä itäistä, että 
läntistä yhdysrataa tarkas-
tellaan mahdollisimman kat-
tavasti ja puolueettomasti. 
Alueen kannalta merkityk-
sellistä ei niinkään liene se, 
kumpi vaihtoehto toteutuu, 
vaan se, että raideyhteys 
saadaan rakennetuksi.

Innokkaimmat moottori-
kelkkailijat odottavat lumi-
kenttien paksuuntumista 
ja kelkkaurille pääsemistä. 
Moottorikelkkoja käytetään 
niin töissä kuin harrastuk-
sissa. Kelkkojen kehitys on 
ollut huimaa. Siltä vaaditaan 
tehoa, suorituskykyä ja luo-
tettavuutta.   

Vesa Huhta Pudasjärven 
Rautiasta tuntee moottori-
kelkat kuin omat taskunsa. 
Hän on aloittanut moottori-
kelkkailun kaksikymmentä 
vuotta sitten. Työssään ko-
nepuolen vastaavana Huhta 
joutuu tekemisiin kelkkojen 
ja niitä hankkivien asiakkai-
den kanssa lähes päivittäin. 

Alkujaan kelkat oli tehty 

Moottorikelkkailukausi
on jo ovella

lähinnä työkelkoiksi, mutta 
nyt tilanne on toinen. Yhä 
useampi hankkii koneen 
virkistys- ja harrastuskelk-
kailua varten, Vesa Huhta 
kertoi.

Tosin nyt tänä syksynä 
on tullut markkinoille sel-
laisia kelkkamalleja, jotka 
ovat erinomaisia esimerkiksi 
poromiesten tarpeisiin, hän 
tarkensi esitellessään Rau-
tian kelkkamallistoa, joka 
näytti olevan melkein kuin 
lähtöviivalla.

Kelkkailua kauan har-
rastaneet tietävät millaisin 
harppauksin kelkkojen kehi-
tys on edennyt. Esimerkiksi 
nykyajan kelkkojen mootto-
reista, alustasta, tekniikasta 

ja jousituksesta puhumatta-
kaan muotoilun yksityiskoh-
dista ei voi puhua samana 
päivänäkään kuin ensim-
mäisistä myyntiin tulleista 
kelkkamalleista. 

Nykyisin löytyy myös 
naisille sopivia malleja. Van-
hat kelkkamallit olivat ras-
kaita ja nykyisiin kelkkoihin 
verrattuna kömpelöitä. 

Vesa Huhta kertoi kelk-
kailleensa pikkuikänsä. Hän 
tuntee niin Pudasjärven kuin 
lähialueiden kelkkaurat ja 
reitit. Parhaimpina talvina 
Vesalle kertyi kelkkailukilo-
metrejä 5 000 – 6 000. 

Syötteen alueen reitit saa-
vat häneltä kiitosta hyvästä 
hoidosta, mutta esimerkik-

si keskustan ja taajaman 
kyläreitteihin hän toivoisi 
lisäpanostusta ja parempi-
kuntoisia uria. 

Kelkkailijoiden turvalli-
suuteen ja turvavarusteisiin 
on myös ryhdytty kiinnittä-
mään huomiota siinä kuin 
muussakin vauhtiurheilula-
jissa. Suurin syy jokatalvisiin 
kelkkaonnettomuuksiin on 
Vesan mukaan liikanopeus 
ja ajajien kokemattomuus. 
Nuorille ja vasta-aloitteli-
joille kelkkailijoille voisi olla 
tarpeen järjestää vaikkapa 
moottorikelkkailukursseja. 
(rr)

Vesa Huhta on harrasta-
nut kauan moottorikelk-
kailua, jossa on hänen 
mielestään oma viehä-
tyksensä. Kuvassa oleva 
kelkkauutuus sopii hyvin 
työkoneeksi esimerkiksi 
poromiesten tarpeisiin.
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Taipaleenharjun savusta-
mossa Saparossa on tämän 
syksyn aikana käsitelty sa-
toja hirvenruhoja. Yhtään 
joutopäivää ei ole yrittäjä 
Antti Paavolan mukaan 
savustamossa toistaiseksi ol-

Saparossa käsitelty satoja hirvenruhoja
Lihaa voi jatkojalostaa Taipaleenharjun 

Savustamossa Saparossa monella eri tavalla. 
Tämän syksyn ajan jalostamossa on käsitelty 
hirvenlihaa, jota on purkitettu, savustettu ja 

tehty makkaroiksi. Savustamossa on parasta 
aikaa kypsymässä ensimmäinen kylmäsavuerä, 

joka valmistuu juuri jouluun mennessä. 

lut hirvenmetsästyskauden 
alkamisen jälkeen.

- Jotkut seurat tuovat 
tänne kokonaisia ruhoja, 
jotka me paloittelemme ja 
pakkaamme toivomusten 
mukaisiin vakuumipakka-

uksiin, myös lihanleikkaa-
jan taidot omaava Paavola 
kertoi.

- Mikäli seura haluaa 
voimme savustaa ruhon 
parhaimmat paistit joko 
kylmä- tai lämminsavussa, 
Paavola kertoi lihan jalostus-
vaihtoehdoista. Lämminsa-
vulihat valmistuvat reilussa 
viikossa, mutta kylmäsavuli-
haa joutuu odottamaan jopa 
kuukausia.

- Tällä hetkellä on ensim-
mäinen kylmäsavulihaerä 
kypsymässä. Se kypsyy noin 
parissa kuukaudessa ja erä 
valmistuu jouluksi, Paavola 
kertoi ja mainitsi seuraavan 
erän kypsyvän helmi-maa-
liskuun vaihteessa ja viimei-
nen erä vapun tienoilla.   

Joidenkin mukaan hir-
venliha maistuu parhaim-
malta kylmäsavulihana ja 
joidenkin mukaan lämmin-
savuna. 

- Kevätpuoli yleensä me-
nee savustuksen parissa. 
Kylmäsavustuksen idea on, 
että savustamossa pidetään 
kytevää tulta koko ajan.

Hukkapalat minimiin
Ammattinsa osaava lihan-
leikkaaja saa eläinruhosta 
irti kaiken mahdollisen, jo-

ten hukkaan meneviä osia 
jää hyvin vähän jos ollen-
kaan.   

- Mitään ei juuri mene 
hukkaan, sillä vähemmän 
arvokkaat osat jauhamme 
jauhelihaksi ja lopuksi pa-
loittelemme luutkin, jos niin 
halutaan, yrittäjä Paavola 
kertoi monipuolisen kone-
kannan omaavassa lihankä-
sittelyhuoneessa. 

Yksi metsämiesten suo-
sima lihanjatkojalostustapa 
on lihan purkittaminen. 
Syksyisin Saparossa purki-
tetaan jopa 15 000 purkkia. 
Myös makkaroita tehdään 
aika paljon. Tämän syksyn 
osalta tilastot ovat vielä kes-
keneräiset, sillä jahtikausi 
vielä jatkuu.

- Meille käy kaikenko-
koiset lihamäärät. Mitään 
vähimmäis- tai minimipai-
norajaa ei ole, tuumitaan 
savustamo Saparon tiloissa, 
joihin tuodaan hirvenlihan 
lisäksi myös poronlihaa. 
Kotieläinpuoli on sen sijaan 
aika hiljaista tiukkojen sää-
dösten takia, eniten tulee 
lampaanlihaa.

Rauni Räisänen
Saparon savustamon yrittäjänä viisi vuotta toiminut Antti 
Paavola kertoo purkittamisen olevan hyvin suosittu lihan-
jalostusmuoto.

Savustukseen menevät lihat pidetään ensin suolave-
dessä.
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PUDASTORI

Pudastorilla voi  yksityiset henkilöt ilmoittaa ilmaiseksi. 
Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi, faksilla: 
08-334 167 tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 2, 
93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 
15 euroa +alv (18,30 e). Tai jos haluat ilmoitukseeen kuvan, lähetä 
se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 15 euroa +alv (18,30 e). 
Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Myytävänä

VAKUUTUSPALVELUT

KIINTEISTÖVÄLITYSPALVELUT

Yrittäjä, 
olisiko
liike-

hakemisto-
ilmoituksesi

tässä?

TAKSIPALVELUT

RAKENNUSPALVELUT

HAUTAKIVETAUTOKOULUJA HIERONTAPALVELUT

HINAUSPALVELUT

KOSMETOLOGI-
PALVELUT

POLTTOPUITA

KULJETUS- JA MUUTTOPALVELUT
LAKI- JA PANKKIPALVELUT

PESULAPALVELUT

MAANRAKENNUS

AUTOHUOLTO

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

www.koilliskivi.com

puh. 0400-891 974

Poromiehentie 1, Pudasjärvi
1 + 8 henkilöä

invahissi, paarivarustus

TAKSI
Hannu Klemetti

puh. 0400 287 333

Leikkaa talteen

LUMI JA PAKKASET
TULEVAT!

Varaudu talventuloon

MYYTÄVÄNÄ
kuivaa koivuhalkoa

30, 40 JA 50 cm

Edullisesti kuljetuksineen
Ranua-Rovaniemi-Syöte-Pudasjärvi  

alueille

Soita numeroon
0400 -384 485



Haaraniementie 4-6, 
93400 Taivalkoski

TAIVALKOSKEN 
PESULA

(08) 841 080
040-723 5788

puh. (08) 821444

Taksit
24 h
Pudasjärven
taksiasema

Liikehakemisto

HIEROJA
ILPO PIRI

Fysiopalvelun
tiloissa:

Jukolantie 6
p. 040 865 2005

Myös kotikäynnit
ja ilta-ajat

Lähivakuutuksen puhelinpalvelu paranee entisestään

vakuutuspalvelumme

020Ê522Ê6000
(ma-peÊ8-12,Ê13-16)

www.lahivakuutus.fi

PudasjŠrvenÊLŠhivakuutuksenÊpuhelinnumeroÊonÊmuuttunut.

UusiÊasiakaspalvelunumerommeÊonÊ020Ê522Ê6000

PudasjŠrvenÊLŠhivakuutusyhdistys
ToritieÊ1,Ê93100ÊPudasjŠrvi
Puh.Ê020Ê522Ê6000

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Moreenikuja 3, 90630 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Piipposen Pirtti
ja

TAKSIT

puhelin

0400 388 231
Piipposentie 16

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Hirvaskoskella:
ti, to 

Mäkeläntie 20

Kuntonevassa:
ma, ke, pe 
Puistotie 2

Myös lahjakortit!

Ajanvaraus
p. 040 561 9695

Ranuan
Kiinteistövälitys Ky
Kuusitie 4, Ranua, Puh. 0400 893 556

Pekka Kaijala 0400 268 765
Teemu Kaijala 0400 699 843
Minna Sormunen 040 5893 358

Kaijala Ky

www.kaijala.fi

Konepaja ja
kuljetustoiminta

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5, PUH. 824 550, 0400 537 550

Apua masennukseen, lihassärkyyn, päänsärkyyn, selkäkipuihin ym. vaivoihin

Hermoratahieroja
Ulla Niemelä (Vastaanotto Hotelli Kurenkosken tiloissa)

Ajanvaraus
p. 050 369 0478

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

Toyota Carina  -94, katsas-
tettu 11/09. Siisti, kahdet 
renkaat. Puh. 040 544 0947.

Myytävänä vedenkeitin 
uusi, käyttämätön, ruostu-
mattomasta teräksestä.Tila-
vuus 1 litra, takuu 2 vuotta. 
Puoleen hintaan 15€. Ptyuh. 
040-5084673.

Autohitsi
Mika Luokkanen

- Auto-/muut -hitsaustyöt
- Alustajarruremontit

Kauppatie 16,
93100 Pudasjärvi

0400 998 361

LAKIASIAINTOIMISTO
Juha Asikainen

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 (Osuuspankin talo, 2. kerros)
puhelin 08-824 162, fax 08-824 159

Hoidan yli kahdenkymmenen
vuoden kokemuksella lakiasianne.

 Maansiirtotyöt
 Kaivutyöt
 Sorat, murskeet, hiekat,   
  myös seilotut lajikkeet
 Maisemointityöt
 Lumityöt

SYÖTTEEN
Maansiirto Oy
Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä 0400 374 259
Pasi Särkelä 0400 105 375

- Henkilötaksi 4 matkustajaa
- Pyörätuoli ja paarivarustettu pienoisbussi      
  (9 matkustajaa)
- Pienoisbussi (13 matkustajaa)

Lauri Lantto
Taksi 0400 288 777
Bussit 0400 974 497

Tilattavissa kaikkina vuorokauden aikoina!

Henkilö- ja pakettiautojen
hinauskuljetukset

Puh. 0208 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
Sähköposti: erkki.tauriainen@pp.inet.fi

TAKSI
Pentti

Kortesalmi
0400-382 949

PUDASJÄRVI -lehti  joka viikko - joka kotiin Pudasjärvellä!
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Hillamarketin joulunavaus 23.- 29.11.

Tarjoukset voimassa 23.- 29.11.2009

HILLAMARKET 
Keskustie 34, 97700 Ranua
puh. 016-3551 830
jani.juotasniemi@k-market.com

Omena Shampion
Puola

Ingman
Meijerivoi

Viennetta
jäätelökakut
650 ml039

129

095

1995

kg

500g

pkt

(2,98kg)

yhteishintaan

HK Sininen lenkki
500-580 g
rajoitus
3pkt/talous

Leivoskeksit
300 g139 099

pkt pkt
(2,40-2,78 kg) (3,30kg)

Ylikypsä pikku-
kinkku
800 g

Friskies koiran
täysravinto

1000kg
15 kg
(0,67kg)(6,24kg)

Kirjolohi kokonainen Costa Rica -kahvi

390 1000
kg 6 pkt

(3,33kg)

Vaatetus osastoltamme
löydät laadukkaat vaatteet
lapsille, naisille ja miehille.

Kodintekstiilistä lakanat, pyyhkeet ja
Novitan käsityölangat ja -tarvikkeet.

Glögi ja piparitarjoilu
torstaina 26.11.

klo 9-17

1990

Miesten gollegepusero,
punainen ja musta
koot 50-60

Ross River
miesten kauluspaita,
useita kuoseja, m-xxl

Sloggi alushousut
- miesten
  boxerit                      

2 kpl2 kpl

1790

-naisten
 Maxi- ja Tai-mallit

1190 1990

Joululahjatpaketoimmekauniisiinkääreisiin!

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

Palvelemme: 
Elintarvike ma-pe 8-21,
la 8-18, su 12-21

Tekstiili palvelee:
ma-pe 9-18, la 9-15
puh. 016-3551 832Rajoitus 3 pkt/talous

vanilja, mansikka,
suklaa ja minttu

499

rajoitus
2 pkt/talous

Lotus Soft Embo 40 rll
wc-paperi
Emilia 16 rll
talouspaperi

D-vitamiinin puute aiheut-
taa myös lihasheikkoutta, 
mikä huonontaa tasapainoa 
ja altistaa kaatumisille. Kal-
siumin ja D-vitamiinilisän 
on todettu vähentävän rei-
siluun kaulan, nikamien ja 
muidenkin luiden murtu-
mia. D-vitamiinin puute on 
yhdistetty myös mm.1-tyy-
pin diabeteksen puhkeamis-
riskiin, muutamien syöpien 
suurempaan ilmaantuvuu-
teen ja infektioalttiuden 
kasvuun.

Tutkimusten mukaan 
suomalaisten D-vitamiinin 
saanti on liian niukkaa. Ke-
sällä sitä muodostuu ihossa, 
kun oleillaan keskipäivän 
auringossa laajat ihopinnat 
paljaina ulkosalla. Sadeke-
sinä tämäkin jää vähälle. 
Paljon sisällä olevat eivät 

Tärkeä vitamiini
Saatko tarpeeksi D-vitamiinia?

D-vitamiini on välttämätön kalsiumin ja 
fosfaatin imeytymisessä suolistosta. Riittävä 

D-vitamiinin ja kalsiumin saanti turvaa lapsilla 
ja nuorilla hyvän luumassan kasvun ja aikuisilla 

luuston ylläpidon. Puute aiheuttaa lapsilla 
riisitautia ja aikuisilla osteomalasiaa (luuston 
pehmentyminen) ja osteoporoosia (luukato). 

Tällöin luun lujuus heikkenee.

myöskään saa D-vitamiinia 
ihon kautta. Ikääntyvien 
iho ei pysty tuottamaan D-
vitamiinia kovin hyvin. Ra-
vinnossa hyviä lähteitä ovat 
maitotaloustuotteet, kala 
(erityisesti lohi) ja vitami-
noidut margariinit. Kala-ate-
rioita suositellaan 2-3 kertaa 
viikossa. Tutkimusten mu-
kaan näyttää siltä, että aurin-
gon ja ravinnon avulla vain 
pieni osa suomalaisista saa 
luuston kannalta riittävän 
hyvän D-vitamiinimäärän. 
Kaikki eivät myöskään pysty 
käyttämään maitotuotteita 
vatsaoireiden vuoksi. Täl-
löin kalsiumin saantikin jää 
niukaksi, ellei sitä korvata. 

Varmemmin purkista
Valtion ravitsemusneuvot-
telukunta on antanut ohjeet 

saantisuosituksista. Vau-
vaikäisten osalta on tärkeää 
noudattaa neuvolan antamia 
ohjeita. Lasten tulee saada 
3-vuotiaaksi asti D-vitamii-
nia 10 µg eli mikrogrammaa 
(400 IU, yksikköä) päivässä 
ympäri vuoden. Isompien 
lasten ja nuorten annossuo-
situs on 7.5 µg (300 IU) päi-
vässä. Tämän turvaamiseksi 
lasten ja nuorten on hyvä 
ottaa täydennystä tabletti-
na 5µg (200 IU) päivittäin 
loka-maaliskuun välillä. 
Aikuisten saantisuositus 
on myös 7.5 µg päivässä. 
Mikäli kesällä ei tule oltua 
auringossa, on hyvä käyt-
tää D-vitamiinilisää ympäri 
vuoden. Ikääntyvien saanti-
suositus on vielä ollut 10 µg 
(400 IU) päivässä. Kuitenkin 
iäkkäillä henkilöillä (yli 70 
v) on todettu, että vasta 20 
µg (800 IU) D-vitamiinia 
päivässä yhdistettynä yhden 
gramman kalsiumannok-
seen tuo riittävää suojaa 
luustolle. Tämä toteutuu 
ottamalla 2 kpl kalsium + 
D-vitamiini- yhdistelmä-
tablettia päivässä. Raskaana 
olevien ja imettävien äitien 
tarve on 10 µg päivässä, eli 
D-vitamiinivalmistetta on 
tärkeä käyttää. Varmimmin 

riittävän D-vitamiinimäärän 
saa turvautumalla purkkiin. 
Tutkimusten valossa päi-
vittäisiä saantisuosituksia 
tullaan ilmeisesti jossain 
vaiheessa nostamaan.

Noin litrasta maitoa tu-
lee kyllä päivittäinen kal-
sium, mutta 20 µg: n D-
vitamiinimäärään pitäisi 
juoda 4 litraa maitoa! Tämä 
osoittaa, miten hankalaa 
pelkästään ruoasta on saa-
da riittävästi D-vitamiinia. 
D-vitamiinin ylimääräinen 
ottaminen ravinnon lisäksi 
on turvallista ja suotavaa. 
Varmasti turvalliset ylärajat 
ovat edellä mainittuja paljon 
korkeammat. Annostelussa 
on tärkeä tarkistaa, ettei 
tule päällekkäisyyttä esim. 
muiden vitamiinivalmis-
teiden yhteydessä. Lisäksi 
osteoporoosilääkkeessä voi 
D-vitamiini olla jo mukana.

 Rakennustarvikkeiden 
lisäksi luu kaipaa liikuntaa. 
Tupakka on riskitekijä myös 
luuston terveydelle.

Terttu Ahonen, 
terveyskeskuslääkäri

Rakennustarvikkeiden lisäksi luu kaipaa liikuntaa. 
Tutkimusten mukaan näyttää siltä, että auringon ja ra-
vinnon avulla vain pieni osa suomalaisista saa luuston 
kannalta riittävän hyvän D-vitamiinimäärän.



Syötteellä tapahtuu

Lumimuutos – Elämää ja perinnettä -näyttely 26.9.2009 
- 31.12.2009 Syötteen luontokeskuksessa. Näyttely koostuu 
Mika Niemisen valokuvista, Eero Murtomäen installaatiosta 
ja Saija Lehtosen luonnonmateriaalitaiteesta. Näyttely on osa 
perinteisiin pohjaavan suomalaisen yhteisön, Osuuskunta Lumi-
muutoksen työtä. Lumimuutoksen päämääränä on rakentaa ja 
ylläpitää tervettä luontosuhdetta käytännön keinoin.
Tanssiorkesteri Marko Juhani Group 27. - 28.11.  Hotelli Iso-
Syöte klo 21.00
Texas Hold’em pokeri-ilta Ravintola Revontulessa 28.11. klo 
20 alkaen.
TULOSSA:
Lumimaan viralliset avajaiset 11.12.2009 klo 17-18.
Lumimaan Avajaiskemut 12.12.2009 klo 12.00
Valmistuvasta Lumimaasta löytyy 2 leveää rinnettä, nappihissi, 
karusellihissi, jossa voi harjoitella tasapainoa suksilla, taikamatto-
hissi, kumpareikko, pulkkamäki, leikkipaikka, 
lastenhoitopaikka, nuotiopaikka, poroajelua ja
ihka-aidot porot nimeltään Musti ja Lysti.
Audi Rinnerieha 31.12.2009 klo 12.15
Soihtulasku 31.12.2009 klo 23.55
Völkl Suksitapahtuma 2.1.2010  klo 13
Hiihtokeskus Iso-Syötteellä. Tapahtumapaikkana eturinteet.
Leijonakisat 2.1.2010  klo 14  Hiihtokeskus Iso-Syötteen
lumimaassa. Leikkimielinen ratalaskukisa alle 13 v.
Ilmoittautuminen klo 13.30 mennessä Hiihtokeskus
Iso-Syötteen hiihtokoululle. Osallistumismaksu 2 e.

Lumimaanviralliset avajaiset 11.12.09 klo 17-18!

Syötteen tapahtumakalenteri

Syöte Shop Oy palvelee 
osoitteessa Romekievarintie 
1, 93280 Syöte. Matkahuolto-
palveluita saa myymälän 
aukioloaikoina maanantais-
ta sunnuntaihin klo 9:00–
20:00.

Matkahuollon Paketti-
palvelut ovat nyt entistä lä-
hempänä paikkakuntalaisia 

ja alueella matkailevia, 
sillä Syötteellä ei ole ai-
emmin toiminut Mat-

kahuolto-asiamiestä. 
Pitkien aukiolo-

aikojen ansios-
ta asiakas voi 

helposti 

Matkahuollon pakettipalvelut
Syötteellä 1.12.2009 alkaen
Syöte Shopista

Oy Matkahuolto Ab ja Syöte Shop Oy ovat 
allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan 

Syöte Shop Oy ryhtyy toimimaan Matkahuolto-
asiamiehenä 1.12.2009 alkaen. Syöte Shopin 

palveluvalikoimaan sisältyy Matkahuollon 
Pakettipalvelut sekä nouto-jakelupalvelut. 

Ensimmäisen kerran Easy-
holidayn historiassa vietet-
tiin Pärjänkievarilla Isännän 
iltaa perjantai iltana 20.11. 
Paikalle tuli niin vaunu-
alueen asukkaita kuin alu-
een mökkiläisiä. Illan tee-
mana oli ulkomaiset oluet. 
Alue-edustaja Jari Ranta 
Hartwallilta oli kertomassa 
oluen nauttimisen salois-
ta ja maistatti ulkomaisia 
oluita. Vieraat sai valita 
oman suosikkinsa niin kala, 
kana kuin liharuuille. Jari 
Rannan mukaan olut on 
kuin viini, ainoaa oikeaa 
vastausta makuihin ei löydy, 
vaan jokaisen on löydettä-
vä omaan makutottumuk-
seensa sopivin vaihtoehto. 

Isännän ilta ja kirpputori veti 
Pärjänkievarin täyteen väkeä

Marja ja Sami Alakotilan perhe Kokkolasta viettää toista talveaan Syötteen Cara-
vanalueella. Alakotiloiden 2-lapsisen perheen lasketteluharrastukselle Syöte on 
mieluinen paikka, koska etäisyys Kokkolasta sekä hyvät tieyhteydet mahdollistavat 
Syötteen matkan 2-3 viikon välein. Alakotilat ovat tyytyväisiä Syötteen palvelutarjon-
taan, mutta kysyttäessä tulevaisuuden toiveita listalla oli mm. uimahalli tai keilahalli. 
Nämä paikat toisivat tekemistä myös koville pakkas- tai tosi lauhoille lomapäiville. 
Perhe osallistui myös Isännän Iltaan. He olivat tyytyväisiä, että tällaisia teemailtoja 
järjestetään. -Teema on aina hyvä syy lähteä Syötteelle. 

Maistiaisten jälkeen paikalle 
tuotiin runsas buffet illal-
linen, joka nautittiin oman 
olutsuosikin siivittämänä. 
Ilta jatkui kokkolalaisen 
musiikin monitoimimiehen 
Veijo Ullakon BumtsiBum 
kisalla ja tansseilla.

Perjantaina järjestetty 
kirppis Legenda-salissa ke-
räsi toistakymmentä myyjää 
ja ajoittain ruuhkaan saakka 
riittäneen yleisön. Tarjolla 
oli jouluisia tuotteita aina 
villasukista tonttuvarpu-
luutaan sekä paljon pal-
jon erilaista muuta tavaraa. 
Myyjien mielestä tapahtuma 
oli onnistunut, kauppa kävi 
ja yleisöä riitti. 

Pärjänkievarin isäntä 

Pekka Kimpimäki lupaa, 
että erilaiset teemaillat ja ta-
pahtumat saavat jatkoa. Joku 
kiinnostava tapahtuma on 
aina hyvä syy lähteä viettä-
mään viikonloppua Syötteen 
kauniisiin maisemiin. 

Tulevana viikonloppuna 
Pärjänkievarissa on vauh-
dikas Karaokeviikonloppu. 
Uusittu levyvalikoima kä-
sittää yli 1000 karaokekap-
paletta.

Heimo Turunen

Perjantaina järjestetty kirppis Legenda-salissa keräsi toistakymmentä myyjää. Isännän illassa nautittiin runsas buffet.

ja joustavasti hoitaa paketin 
lähettämisen tai noutamisen 
hänelle parhaiten sopivana 
ajankohtana vaikkapa kaup-
pa-asioinnin yhteydessä. 

Matkahuollon Paketti-
palvelut kuljettaa paketit 
nopeasti ja edullisesti. Mat-
kahuolto on myös satojen 
verkkokauppiaiden yhteis-
työkumppani huolehtien 
asiakkaiden tilauksien toi-
mittamisen luotettavasti 
perille haluttuun nouto-
pisteeseen. Sähköisen, re-
aaliaikaisen järjestelmän 
ansiosta pakettien kulkua 
voi seurata Matkahuollon 

internetsivujen toimitusseu-
rannassa lähetysnumeron 
avulla. Saapuneista lähetyk-
sistä tiedotetaan asiakkaalle 
tekstiviestillä, kun paketti on 
noudettavissa. 

Lisätietoja: 
Heikki-Pekka Alakärppä, 

aluepäällikkö, Oy Matka-
huolto Ab, puh. 020 710 
5110, sähköposti:
heikki-pekka.alakarppa@
matkahuolto.fi
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven 
kaupungin internet-sivujen tapahtumista. Tapahtumista voi 
myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -pals-
talla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös 
edullista maksullista ilmoitustilaa!

Fast Movie - videotaiteen ja lyhytvideoiden
näyttely 23.11.2009 - 12.12.2009 klo 15-20 (ma-ke) 14-
17 (la-su) Taidehuone Pudikissa
- 30 sekunnin kilpailuvideot
- AV-arkki - suomalaisen mediataiteen levityskeskus: Kro-
notrooppeja
- Kari Tykkyläinen: 30 sekunnin videoita
Kaarinan päivän kuntamarkkinat ke 25.11 kaupun-
gintalolla klo 11.00-17.00. Edellisvuoden tapaan kaupungin 
yksiköt ja hankkeet esittelevät toimintaansa tarjoilujen ja 
esitysten lomassa. Tervetuloa!  
Kaamoksen kaatajaiset ke 25.11.2009 klo 18.00 alkaen 
Jyrkkäkosken hiekkamontulla.
Pelimatka Oulun Kärppien kotiotteluun 26.11. 
Kärpät-Jokerit, lähtö Tuurituvalta klo 17.00. Tarkemmat 
hintatiedustelut ja varaukset viimeistään 7 vrk ennen peliä: 
Marko Koivula 0400 771118 tai Tuuritupa 0400 363133. 
Järjestäjä Pudasjärven Urheilijat ry.
Pudasjärven joulunavaus 27.11. klo 18 torilla.
Tanssiorkesteri Marko Juhani Group pe 27.11.  Ho-
telli Iso-Syöte klo 21.00
Tanssit la 28.11. klo 21-02 Möykkälässä. Esiintyjänä Anna-
Liisa Räsänen yhtyeineen.
Tanssit 28.11. klo 21-01 Siuruan työväentalolla. Esiintyjä-
nä Matti Esko yhtyeineen.
Frisco esiintyy la 28.11. Hotelli-Ravintola Kurenkoskessa.
Sodan ja rauhan Isänmaa 29.11.2009 klo 15.00 
Kulttuuri- ja oppimiskeskus Salikissa. Lausuntaa, runoja ja 
laulua. Veteraaneilla vapaa pääsy! 
Silja Puurusen joulukorttikokoelmia ja joulutauluja 
30.11.2009 - 5.1.2010 klo 10-19 (ma, ti, to, pe) 10-17 (ke) 
kirjastossa. Silja Puurunen on esittelemässä kirjastossa 
kokoelmiaan ma 30.11.2009 klo 14 jälkeen.
TULOSSA:
Pelimatka Oulun Kärppien kotiotteluun 5.12. 
Kärpät-Blues, lähtö Tuurituvalta klo 15.. Tarkemmat hin-
tatiedustelut ja varaukset viimeistään 7 vrk ennen peliä: 
Marko Koivulalta tai Tuurituvasta. Järjestäjä Pudasjärven 
Urheilijat ry 
Itsenäisyyspäivän tanssiaiset 5.12.2009 Liikuntahallilla.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Pudasjärvellä 
6.12.2009 kirkossa ja seurakuntakeskuksessa. Ohjelma 
tarkentuu myöhemmin.Järjestäjä Kulttuuritoimi ja Pudas-
järven seurakunta.
Joulumyyjäiset 12.12.2009 klo 9.00-14.00 Liikuntahallilla
Perinteiset joulumyyjäiset järjestetään jälleen joulukuun 
toisena lauantaina Pudasjärven Liikuntahallilla. Joulumyyjäi-
sissä on tarjolla paikallisia tuotteita pukinkonttiin. Myytä-
vänä on pehmeitä tuotteita ja kovempia tuotteita puusta. 
Joulukoristeita ja leivonnaisia on paljon myynnissä. Lisäksi 
tapahtumalle antaa väriä ulkopaikkakuntalaistentuotteet, 
joita on hyvin monenlaisia. Saattaa ulkona olla jokunen 
torikauppiaskin myymässä tuotteita.
Kauneimmat joululaulut joulupuurolla 13.12.09 klo 14 
alkaen Livon koululla.
SYÖTTEELLÄ:
Lumimuutos – Elämää ja perinnettä -näyttely 
26.9.2009 - 31.12.2009 Syötteen luontokeskukses-
sa. Näyttely koostuu Mika Niemisen valokuvista, Eero 
Murtomäen installaatiosta ja Saija Lehtosen luonnonma-
teriaalitaiteesta. Näyttely on osa perinteisiin pohjaavan 
suomalaisen yhteisön, Osuuskunta Lumimuutoksen työtä. 
Lumimuutoksen päämääränä on rakentaa ja ylläpitää ter-
vettä luontosuhdetta käytännön keinoin.
TULOSSA:
Lumimaan viralliset avajaiset 11.12.2009 klo 17-18.
Lumimaan Avajaiskemut 12.12.2009 klo 12.00
Valmistuvasta Lumimaasta löytyy 2 leveää rinnettä, nappi-
hissi, karusellihissi, jossa voi harjoitella tasapainoa suksilla, 
taikamattohissi, kumpareikko, pulkkamäki, leikkipaikka, 
lastenhoitopaikka, nuotiopaikka, poroajelua ja ihka-aidot 
porot nimeltään Musti ja Lysti.
Audi Rinnerieha 31.12.2009 klo 12.15
Soihtulasku 31.12.2009 klo 23.55

Pudasjärven Metsästysseura ry:n

50-vuotishirvipeijaat
lauantaina 28.11. klo 14 Kurenalan koululla. 
Maanomistajat ja seuran jäsenet perheineen 

TERVETULOA!
Lopussa hirvenlihan huutokauppa.

Suomen Lions-liitto ry järjestää kaikille nuorille avoimen 
valtakunnallisen Nuorisobändikilpailun. Kilpailu on tar-
koitettu kaikille nuorisobändeille, joiden jäsenet täyt-
tävät kilpailuvuonna korkeintaan 18 vuotta. Kilpailun 
tarkoituksena on tuoda esiin lahjakkaita, nuoria soittajia 
ja edistää nuorten harrastusta musiikin parissa. Hyvän 
soittotaidon lisäksi arviointikriteereinä on hyvä meininki 
ja kokonaisuus. Lisäbonuksia saa, jos kokoonpanossa on 
puhaltimia. Musiikkityyli ja bändin kokoonpano ovat va-
paavalintaisia.

L-piirin (Suomi Pudasjärveltä pohjoiseen) esikarsinta suo-
ritetaan äänitteiden perusteella. Hyväksyttävät formaatit 
ovat CD- tai DVD-tallenne. Äänitteellä tulee olla kolme 
noin 3 min kestoista, erityylistä ja -rytmistä kappaletta ja 
ne pitää lähettää 31.12.2009 mennessä Suomen Lions-
liiton toimistoon.
Pudasjärveläisten bändien on oltava yhteydessä kilpailu-
vastaava Janne Moilaseen 15.12.2009 klo 16.00 mennessä 
lisäohjeiden saamista varten.
Pudasjärven paras bändi palkitaan sadalla eurolla.

Karsintakilpailujen jälkeen palkintoina loppukilpailussa 
ovat:
1. palkinto - levytysmahdollisuus (CD-single 2 pv (MTV/
Pop-studio) tai 1 500 €
2. palkinto - 1 000 €
3. palkinto - 500 €
Loppukilpailussa kesäkuun toisena perjantaina 2010 vali-
taan myös yleisön suosikkibändi yleisöäänestyksellä.

Ilmoittautumislomake ja säännöt ovat saatavissa
osoitteesta www.lions.fi

Lisätietoja antaa kilpailuvastaava Janne Moilanen
040-740 7440, janne.moilanen@pudasjarvi.fi.

SKEBA
-nuorten bändiskaba

LC Pudasjärvi kutsuu kaikki pudasjärveläiset
nuorisobändit mukaan kisaan.

Aittojärven koululla
sunnuntaina 29.11.2009 klo 12 alkaen.

Tervetuloa maavuokraajat, seuran jäsenet ja kyläläiset.

Aitto-ojan metsästysseuran
HIRVIPEIJAAT

Hirviporukka

Mukana Romaaniryhmä Oulusta ja
Esa Vähäaho. Myytävänä hengellistä musiikkia!

Kauneimpia Joululauluja
sunnuntaina 29.11. klo 14

Palvelukeskuksessa Kauppatiellä.

Tule laulamaan Hoosiannaa kanssamme!
sydämellisesti TERVETULOA!

Järjestää Helluntaiseurakunta

Korpimylly ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

SYYSKOKOUS 
pidetään

Rajamaan asukastuvalla
5.12. klo 14.00

torttukahvin merkeissä.
Hallitus kokoontuu klo 13.

Tervetuloa kaikki
Korpimylly ry:n toiminnasta 

kiinnostuneet paikalle. 
www.korpimylly.fi

Johtokunta

Maittavan jouluaterian lisäksi
on ammattikoulun oppilaiden

esittämää ohjelmaa.
Joulupukki vierailee ja

lahjan tuo, jos lahjan antaa!
Pieni omavastuu tarjoilusta!

Sitovat ilm. 29.11.2009
mennessä puh. 040-838 1403

Tervetuloa
yhteiseen tapahtumaan!

Pudasjärven Kunto ry:n
jäsenten pikkujoulua 
vietetään lauantaina
12.12. klo 18  alkaen

lentäjän Majalla. 

Kuopusjärven metsästysseuran hirvipeijaat 
pidettiin 15.11.2009 Metsäpirtillä. Paikalle oli 
saapunut noin 75 käristyksen syöjää.Kaikki 

saivat vatsansa täyteen ja loppu käristys 
myytiin huutokaupalla.Lopuksi vielä pidettiin 

arpajaiset ja juotiin pullakahvit.

Kuopusjärven
metsästysseuran
hirvipeijaat

Vihtori Sarajärvi (ampuja), Teuvo Kelahaara, Osmo 
Kuopusjärvi, Toivo Viuhkola, Valma Lasanen, Kalevi 
Vähäkuopus ja Unto Suoranta.

Käristys maistuu Hilda Holapalle, Vihtori Sarajärvelle 
sekä Kalevi Vähäkuopukselle.

Metsästyksen johtaja Teu-
vo Kelahaara  toivotti pei-
jaisväen tervetulleeksi.

Emäntiä laulamassa. Vasemmalta oikealle Kaisa Sär-
kelä, Laura Sarajärvi, Valma Lasanen, Marja-Leena  
Suoranta (hänen takanaan Irja Kelahaara), Martta 
Viuhkola ja Sylvi Vähäkuopus.

Käristystä tarjoilemassa 
Unto Suoranta (vasem-
malla)  ja Antti Friman.

Myydään kierrätystavaraa mm. vaatteita, kenkiä, astioita, kirjoja, leluja, ym.  
Tavaraan tutustuminen klo 8 -10.00. Tervetuloa!

HUUTOKAUPPA
Pietarilassa os. Ritolantie 17 ti 1.12.2009 KLO 11- 12.

PS. Muutamme Suojalinnaan!Pudasjärven työttömien yhdistys ry
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

Pölkky Metsä hankkii vuosittain yli
1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin
sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo
Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi
Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi
Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Pöytäpaikkavaraukset 10.12.2009 mennessä
numeroihin 0400 346 097, 0400 771 118.

Valittu pöytäpaikka 25 €, arvottu pöytäpaikka 15 €,
Ulkopaikka 20 € (4 x 4 m)

Pudasjärven kaupunki
Pudasjärven Urheilijat

JOULUMYYJÄISET 
la 12.12.2009

Pudasjärven Liikuntahallilla
klo 9 - 14

Myynnissä esim.
*käsitöitä

* gluteenittomia leivonnaisia
*joulukoristeita

*perinteistä kalakukkoa
*luomutuotteita

*laatikoita
*pehmeitä paketteja pukinkonttiin jne.

Pudasjärven

ASUKASTUVAT
SUOJALINNA RAJAMAA
ma-pe 9-15.30

Urheilutie 2
puh. 044 082 2138

ma-pe 10-18
Kauralantie 3

puh. 040 552 6715

Toimistobussin aloitus on 
sujunut erittäin hyvin. Käyt-
täjiä on riittänyt jokaiselle 
päivälle, joten kertaakaan 
bussi ei ole ajanut tyhjänä. 
Nyt jo kolme viikkoa toi-
mineeseen kokeiluun uusia 
käyttäjiä tulee mukaan koko 
ajan. Alun perin tiedossa oli 
noin 30 henkilöä, jotka ajavat 
Oulun ja Pudasjärven väliä 
työmatkanaan. Kokeilun 
saaman julkisuuden myötä 
tietoisuus on levinnyt ja 
tiedossa on nyt jo yli 40 hen-
kilöä. Uusia yhteydenottoja 
tulee koko ajan.

Matkustajien mukaan 
toimistobussissa työnteko 
sujuu vaivattomasti. Työs-
kentelytilaa on riittävästi, 
tietoliikenneyhteydet toi-

Toimistobussi tiedottaa
Uusia käyttäjiä joka viikko!

mivat ja palaverin pitokin 
onnistuu bussin takaosassa 
olevassa neuvottelutilassa. 
Työpäivän aluksi bussissa 
voi nauttia Pudasjärven kau-
pungin tarjoamat aamukah-
vit ja pientä naposteltavaa.

Toimistobussia kokeilleet 
ovat kertoneet, että heillä on 
selvästi virkeämpi olo töissä 
ja kotona, kun ei tarvitse 
keskittyä ajamaan pimeässä 
ja huonossa kelissä. Samoin 
hyvää palautetta on saatu 
siitä, että bussilla kulkiessa 
on huomattavasti aikaisem-
min kotona ja vapaa-aikaa 
jää siten enemmän. Toi-
mistobussin ajatus, työmat-
kasta työajaksi, tuntuu siis 
toimivan.

Toimistobussi on saanut 

julkisuutta erittäin paljon. 
Kokeilun ensimmäisellä 
viikolla Pudasjärvi oli siten 
esillä lukuisissa TV-uutissa, 
radiolähetyksissä sekä leh-
tijutuissa ympäri Suomea. 
Uutisoinnista saadun pa-
lautteen perusteella muualla 
Suomessa Pudasjärvi koe-
taan kekseliäänä ja kokei-
lunhaluisena, positiivisena 
kaupunkina.

Uusia käyttäjiä otam-
me mielellämme mukaan 
koko pilotin ajan ja kokeilun 
helpottamiseksi Työvarma 
–hanke tarjoaa ensimmäi-
sen matkan. Kannattaa siis 
kokeilla!

Terveisin,
Marianne & Jari

KIRJASTO
SULJETTU

henkilökunnan
koulutuksen vuoksi

Pudasjärven
kaupunginkirjasto
p. 040 8266434

kirjasto@pudasjarvi.fi

Silja Puurusen joulu-
korttikokoelmia ja joulu-
tauluja esillä kirjastossa 

30.11-5.1.2010.
Silja Puurunen esit-

telemässä kirjastossa 
kokoelmiaan ma 30.11. 

klo 14 alkaen.

tiistaina 
1.12.2009

Myydään kierrätystavaraa mm. vaatteita, kenkiä, astioita, kirjoja, leluja, ym.  
Tavaraan tutustuminen klo 8 -10.00. Tervetuloa!

HUUTOKAUPPA
Pietarilassa os. Ritolantie 17 ti 1.12.2009 KLO 11- 12.

PS. Muutamme Suojalinnaan!Pudasjärven työttömien yhdistys ry



JoulumarkkinatJoulumarkkinatJoulumarkkinatJoulumarkkinatJoulumarkkinat
la 28.11 klo 10 - 14 Syötteen kylätalolla

Särkisuontie 12, Syöte

Pöytäpaikkoja voi varata p. 040 587 5051.
Hinta 10 € pöytä/paikka.

Syötteen Kyläyhdistys ry

Myydään kylätalolla tehtyjä poppanoita.
Tiedustelut. p. 040 587 5051

Joulumarkkinoilla:
Ennustaja Ritva Halmetoja,
ajanvaraus puh. 044-5454326
Koulutettu hieroja Petri Tolkkinen,
ajanvaraus 040-5875051
PXC-Alusasu esittelijä
Anwayn kosmentiikka- pesuaine esittelijä

PÖYTÄPAIKKOJA ON VIELÄ JÄLJELLÄ

Hinnat voimassa to-su 26.-29.11., ellei toisin mainita. 

ylikypsä 
PIKKU-
KINKKU 
800 g (6,24 kg)

Ingman
MeIjerI-
voI
500 g (2.98 kg)

Fazer Present
sUKlaa-
rasIa
300 g (8,33kg)

Ilman korttia 6,99 kpl (8,74 kg)
Voimassa 26.11.-2.12.

Ilman korttia 2.19 kpl (4.38 kg)
Voimassa 19.11.-3.1.2010

Ilman korttia 9,75 3-pack tai 3,25 rs(10,83kg)
Voimassa 19.11.-24.12.2009

Palvelemme myös sunnuntaisin 

499
kpl

pkt129

750
3
rs

Ilman korttia 2,28 pkt (4,56-3,93 kg)

Ilman korttia 3,34/2 kpl (8,35 kg), yksittäin 1,67 kpl

Ilman korttia 1,33 ps (0,67 kg)

Voimassa 3.1.2010 asti Sunnuntai

erIKoIs-
veHNÄjaUHo
2 kg (0,40 kg)

-40 %139
pkt

250

079
ps

Ilman korttia 10,65/3 rs (11,09-10,14), yksittäin 3,55 rs

Voimassa 24.12. asti

Voimassa 26.11.-2.12.

Katso pikkujoulumenun 

reseptit K-RuokaPirkasta 

ja www.k-supermarket.fi 

2
kpl-28 %

HK

sININeN leNKKI 
500-580 g (2,78-2,40 kg)  rajoitus: 3 pkt/talous

-39 %

Fazer Sininen

MaITo-
sUKlaalevY
200 g (6,25 kg)
rajoitus: 1 erä/talous

-25 %

Fazer
MaKeIs-
rasIaT
320-350 g

900
-15 %3

rs

Ilman korttia 2,09 pkt (2,09 kg) 
Voimassa 19.11.-24.12.

Ilman korttia 2,08/ 2 prk (3,47 kg) 
yksittäin 1,04 prk . Voimassa 19.11.-24.12.

159 150
pkt 2 prk

Myllyn Paras
TorTTUTaIKINa

Dronningholm
lUUMU-
MarMeladI

-23 % -27 %

-31 %

-23 %

1 kg (1,59 kg) 300 g (2,50 kg)

PalveleMMe
ark. 8-21
la 8-18,
su 12-21

Kierrätys-
piste

Meiltä joulupostimerkit vaivattomasti !

Petäjärinteen kylätalolla 
kokoontuu joka keskiviikko 
Seurakunnan perhekerho, 
jonka ohjaajina toimivat las-
tenohjaajat Irene Kortesal-
mi ja Päivi Vesteri. Eräänä 
keskiviikkona kerholaiset 
elivät todeksi tuttua lasten-
laulua: ”maailmassa monta 
on ihmeellistä asiaa”. Sekä 
aikuiset, että lapset saivat 
pukeutua laulun säkeistöi-
hin sopiviin asuihin ja sitten 
yhdessä laulaen ja eläytyen 
laulu heräsi henkiin. 

Päivi Vesteri
 

”Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa...”

TUPA-ILTA
Pysähdyspaikka TULITAUKO
26.11. kello 19 alkaen
Ei pitkiä puheita, vieraita

Kahvit, lätyt ja muut virvokkeet
ostetaan itse edullisesti.

Tervetuloa!
Paikallisosasto

Tuleppa juttelemaan,
mikä mättää meillä ja muualla!

Pudasjärven Perussuomalaisten järjestämä

Siilillä on piikit, linnulla on höyhenet, pupulla ja oravalla turkit pehmoiset 

Petäjärinteen perhokerhon väkeä.


